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ABSTRAK. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana kepemimpinan 
situasional yang dilaksanakan oleh Kepala Desa di Desa Baregbeg dan Desa Sukamulya 
Kecamatan Baregbeg, Kabupaten Ciamis. Latar belakang penelitian ini didasari fenomena 
keberhasilan kedua desa tersebut jika dibandingkan dengan desa-desa lainnya yang ada di 
Kecamatan Baregbeg, Kabupaten Ciamis. Keberhasilan kedua desa itu tidak lepas dari 
kepemimpinan seorang Kepala Desa. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang 
menghasilkan data deskriptif yang diperoleh melalui studi pustaka, observasi dan 
wawancara. Dari analisis hasil temuan penelitian, menunjukkan bahwa kepemimpinan 
Kepala Desa lebih optimal jika dilaksanakan sesuai dengan konsep kepemimpinan 
situasional dari Hersey dan Blanchard melalui telling, selling, participating dan delegating 
selain itu juga dengan memperhatikan faktor ketersediaan waktu dan nilai-nilai keagamaan 
yang berkembang di masyarakat serta membina hubungan baik dengan pihak swasta.  
 
Kata Kunci : Kepemimpinan, Situasional, Waktu, Nilai Keagamaan.  
 
ABSTRACT. This study aims to analyze how the implementation of situational leadership by 
Kepala Desa of Baregbeg an Sukamulya village, Sub-District of Baregbeg, Ciamis Regency.   
The main motivation of the research is due to the success stories of both villages compare to 
other neighbouring villages. The leadership stylespracticed by both Kepala Desa, contributed 
significantly to the successes they have achieved. The methodology used in the research is 
a qualitative method. The method is used to obtain descriptive data through literature 
reviews, direct observations and through interviews with the informants.  The analysis results 
show that the leadership will give optimal results if they apply the concept of situational 
leadership theories by Hersey and Blanchard through telling, selling, participating and 
delegating also with consideration of time availability and religious values embraced by their 
people, and establishment of good relationship with the entrepreneurs/private sectors. 
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PENDAHULUAN 

Pembangunan nasional 

dilaksanakan dengan tujuan untuk 

mengadakan perubahan yang 

berkesinambungan ke arah kemajuan 

yang lebih baik. Dalam pelaksanaannya, 

maka yang harus dilakukan adalah 

memacu pemerataan pembangunan 

beserta hasil-hasilnya untuk meningkatkan 

kesejahteraan, membangkitkan prakarsa 

dan peran aktif masyarakat serta 

meningkatkan pendayagunaan potensi 

daerah secara optimal dan terpadu guna 

mengisi otonomi daerah yang nyata, 

dinamis, serasi dan bertanggung jawab, 
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juga memperkuat persatuan dan kesatuan 

bangsa. 

Sejalan dengan upaya 

pembangunan nasional, maka 

pembangunan masyarakat desa pun 

sangat mengharapkan adanya kondisi 

juga peluang yang dapat melahirkan 

prakarsa, partisipasi serta kreativitas dari 

seluruh masyarakat desa. Oleh karena itu 

diperlukan adanya sumber daya manusia 

yang handal dan mampu menjadi 

pemimpin, pelopor dalam rangka 

meningkatkan pembangunan desa melalui 

partisipasi masyarakat sehingga mereka 

dengan penuh kesadaran, senantiasa 

turut serta bertanggung jawab terhadap 

perkembangan kehidupan bersama 

sebagai sesama warga desa, mengakui 

dan menghayati kesatuan-kesatuan 

masyarakat hukum adat beserta hak 

tradisionalnya sepanjang masih hidup dan 

sesuai dengan perkembangan masyarakat 

dan prinsip Negara Kesatuan Republik 

Indonesia (NKRI). 

Dari pernyataan tersebut di atas 

maka dapat diketahui bahwa peranan 

seorang pemimpin yang memiliki 

kemampuan, bisa menjadi pelopor, 

teladan buat bawahannya sangat 

dibutuhkan dalam semua organisasi baik 

itu swasta maupun pemerintah. 

Hal tersebut didukung oleh Bass 

(1990:25)  yang menyatakan  bahwa 

kualitas dari pemimpin seringkali dianggap 

sebagai faktor terpenting dari keberhasilan 

atau kegagalan organisasi, baik yang 

berorientasi bisnis maupun publik. 

Berhasil atau tidaknya organisasi tersebut 

biasanya dipersepsikan sebagai 

keberhasilan atau kegagalan 

pemimpinnya. 

Dari pandangan Bass tersebut, 

terbukti bahwa peranan seorang pemimpin 

dalam melaksanakan kepemimpinannya 

baik itu dalam organisasi swasta maupun 

pemerintah sangat menentukan berhasil 

atau tidaknya suatu organisasi. 

Kepemimpinan itu sendiri menurut 

Hersey dan Blanchard (2001:93) adalah 

“the process of influencing the activities of 

an individual or a group in efforts toward 

goal achievement in a given situation”. 

Maka dalam melaksanakan 

kepemimpinannya, diperlukan suatu pola 

perilaku yang disebut dengan gaya. Gaya 

itu sendiri menurut Hersey dan Blanchard 
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(2001:161) adalah is the consistent 

behavior patterns that they use when they 

are working with and through other people, 

as perceived by those people. 

Oleh karena itu, menurut Hersey 

dan Blanchard (2001:173) seorang 

pemimpin harus mampu memilih gaya 

kepemimpinan  yang cocok untuk tingkat 

kematangan bawahannya baik itu tingkat 

pendidikan, keterampilan, keahlian, 

kepercayaan diri, keyakinan ataupun 

pengalamannya. 

Melalui gaya kepemimpinannya, 

Kepala Desa sebagai seorang pemimpin 

di desanya dapat mengkoordinasikan 

pembangunan desa secara partisipatif 

dengan memfasilitasi dalam perencanaan, 

pelaksanaan, pemanfaatan, 

pengembangan dan pelestarian 

pembangunan di desa. 

Begitu pula halnya dengan Desa 

Baregbeg dan Desa Sukamulya di 

Kecamatan Baregbeg, Kabupaten Ciamis. 

Berdasarkan hasil pengamatan di 

lapangan, keduanya merupakan desa 

yang cukup maju dan berhasil diantara 9 

desa yang ada di Kecamatan Baregbeg 

Kabupaten Ciamis. Keberhasilan kedua 

desa tersebut tidak bisa dilepaskan dari 

kepemimpinan Kepala Desanya.  

Desa Baregbeg sebagai desa 

kecamatan tentu saja memiliki keunikan 

sendiri, dimana di desa tersebut memiliki 

sarana dan prasarana yang lengkap 

dibandingkan di desa lain. Misalnya 

sarana pendidikan yang lengkap mulai 

dari Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 

sampai dengan Universitas ada di Desa 

Baregbeg.  

Kemudian sarana kesehatan 

terdapat praktek dokter, bidan, 

Puskesmas dan juga Rumah Sakit. Dalam 

hal perekonomian dengan adanya 

Universitas maka banyak dibuka rumah 

kontrakkan ataupun usaha photo copy, 

percetakan, warung makan dan lain 

sebagainya.  

Begitu pula Desa Sukamulya, 

dimana desa ini memiliki wilayah yang 

cukup subur, tanah perkebunan yang luas 

dan juga keberadaan masyarakat masih 

memiliki nilai dan semangat gotong royong 

yang tinggi dan juga masyarakat yang 

menjadi pengusaha sukses dan tergabung 

dalam Remaja peduli kampung halaman 

(Replika) turut andil dalam keberhasilan 
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Desa Sukamulya sehingga desa ini yang 

tadinya desa yang tertinggal sekarang 

mampu mengejar ketertinggalannya dan 

menjadi desa yang cukup maju dan 

berhasil di Kecamatan Baregbeg.  

Dalam menggali dan 

mengembangkan potensi-potensi yang 

ada di desa maka dibutuhkan sumber 

daya manusia yang mumpuni salah 

satunya ada pada kemampuan seorang 

pemimpin dalam melaksanakan 

kepemimpinannya, yaitu Kepala Desa. 

Kepala Desa berkedudukan sebagai 

pemimpin dalam penyelenggaraan 

pemerintahan desa berdasarkan kebijakan 

yang diterapkan bersama Badan 

Perwakilan Desa (Widjaja, 2003:126).  

Dalam hal ini, peran Kepala Desa sangat 

dituntut sebagai penerjemah target-target 

pembangunan dan juga dalam 

kemampuan berkomunikasi guna 

menyalurkan aspirasi dan informasi dari 

berbagai tuntutan kebutuhan masyarakat 

yang dipimpinnya. 

Kepala Desa merupakan 

representasi dari pemerintah desa. Semua 

mata masyarakat akan tertuju kepada 

Kepala Desa secara personal. Dalam 

Triwidaryanta (2011:23) dinyatakan 

bahwa: “Hitam putihnya desa ini 

tergantung pada lurahnya”. Jadi seorang 

Kepala Desa harus mengetahui semua hal 

yang menyangkut hajat hidup masyarakat 

yang dipimpinnya.  

Berdasarkan hasil wawancara dan 

observasi, Kepala Desa sebagai pemimpin 

dalam melakukan komunikasi dengan 

masyarakatnya, mereka sering 

mengadakan kunjungan ke masyarakat 

secara langsung dalam berbagai kegiatan 

seperti pengajian, kerja bakti perbaikan 

jalan, kebersihan, pernikahan ataupun 

ketika ada musibah yang menimpa 

warganya. Dari kegiatan tersebut kedua 

Kepala Desa melakukan komunikasi 

dengan masyarakat sehingga dapat 

diketahui kekurangan atau kebutuhan 

yang diperlukan oleh masyarakatnya.  

Kepala Desa Baregbeg dan Kepala 

Desa Sukamulya dalam melaksanakan 

kepemimpinannya,  memberikan instruksi 

dan pengarahan mengenai suatu kegiatan 

ataupun program yang berkaitan dengan 

penyelenggaraan pemerintahan di 

desanya masing-masing. Hal ini bertujuan 

agar semua lapisan masyarakat 
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mengetahui apa saja kegiatan atau 

program yang akan dilaksanakan. Kepala 

Desa tidak selalu memberikan instruksi 

ataupun arahannya secara langsung 

karena ada sebagian yang dilimpahkan 

kepada Kepala Dusun sebagai 

kepanjangan tangan Kepala Desa dalam 

mensosialisasikan kegiatan ataupun 

program yang sedang, akan dan telah 

dilaksanakan di desanya masing-masing. 

Kepala Desa Baregbeg dan Kepala 

Desa Sukamulya berdasarkan observasi 

di lapangan nampak  memberikan 

dukungan terhadap kegiatan ataupun 

program dengan mendukung 

masyarakatnya misalnya di Desa 

Baregbeg dalam pembangunan Sarana 

Air Bersih (SAB) sebagai upaya untuk 

mengatasi permasalahan air ketika musim 

kemarau karena tidak hanya dari 

masyarakat yang bawah saja, tapi seluruh 

lapisan masyarakat merasakan dampak 

dari kesulitan air ini. 

Maka dibuatlah program 

pembangunan Sarana Air Bersih (SAB) 

dimana semua masyarakat dilibatkan 

dalam program tersebut. Tentu saja dalam 

melibatkan masyarakat tersebut tidak bisa 

disama ratakan. Misalnya ketika 

melibatkan masyarakat kecil seperti buruh 

tani, dengan tokoh agama ataupun dosen 

tentu saja berbeda. Kepala Desa mampu 

untuk memotivasi tokoh masyarakat 

sehingga mereka mau untuk ikut bagian 

dalam suatu program atau kegiatan 

dengan menyumbang pikiran, materi dan 

juga tenaga.  Begitu pula dalam menarik 

swadaya masyarakat guna membiayai 

pembangunannya, karena untuk 

memperoleh dana Program Nasional 

Pemberdayaan Manusia (PNPM) tersebut 

maka dibutuhkan minimal 30 persen 

swadaya masyarakat. Semuanya itu 

disesuaikan dengan kemampuan dan 

kemauan masyarakat.  

Selanjutnya adalah kondisi 

masyarakat di RW 05 dimana memiliki 

kemampuan di atas masyarakat 

sekitarnya maka Kepala Desa tentu saja 

berbeda dalam memperlakukan mereka 

dibandingkan ketika berhadapan dengan 

masyarakat lainnya. Karena RW 05 

sebagian besar adalah para pejabat yang 

tentu saja memiliki tingkat pendidikan 

yang baik, ekonomi yang baik jika 

dibandingkan dengan buruh tani atau 
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petani. Dalam menghadapi masyarakat di 

RW 05 Kepala Desa cukup memberikan 

kebebasan bagi mereka untuk 

melaksanakan suatu kegiatan ataupun 

program di lingkungannya, Kepala Desa 

hanya bertindak sebagai pengawas dan 

penanggungjawab. 

Demikian pula halnya di Desa 

Sukamulya dimana Kepala Desa juga 

memperhatikan situasi dari 

masyarakatnya dulu yakni tingkat 

kematangannya sebelum menerapkan 

gaya tertentu dalam pelaksanaan 

kepemimpinannya. 

Dengan memperhatikan perilaku 

masyarakatnya yang masih kuat dengan 

kebiasaan gotong royong maka Kepala 

Desa mengajak masyarakatnya untuk 

bergotong royong dalam kegiatan 

pembangunan jalan tembus Alinayin. 

Selain gotong royong dari warga 

masyarakat juga tidak bisa dilepaskan 

peranan dari tokoh masyarakat Desa 

Sukamulya khususnya para pengusaha 

yang tergabung dalam Remaja peduli 

kampung halaman (Replika). 

Pembangunan jalan tersebut 

menghubungkan akses antara Jelat 

dengan kampung Cikendung dan 

Kampung Rampakgede dengan jarak 

sekitar 3 kilometer. Sehingga dengan 

adanya jalan tembus menunjang 

kelancaran kegiatan masyarakat 

khususnya dalam bidang ekonomi. 

Keberhasilan Kepala Desa 

Sukamulya juga nampak dari tingkat 

partisipasi masyarakatnya dalam bentuk 

bantuan tunai dari masyarakat untuk dana 

pembangunan yang mencapai Rp. 

62.235.000.00-. Selain itu pula partisipasi 

masyarakat dalam bentuk tenaga kerja 

yang berwujud gotong royong dalam 

setiap pelaksanaan kegiatan di desanya 

yang jika diuangkan sekitar 35 % dari 

jumlah anggaran desa.1 

Kepala Desa Sukamulya cukup jeli 

dalam menangkap peluang karena 

kedekatannya dengan pengusaha yang 

sukses. Dengan memberikan motivasi dan 

juga kepercayaan kepada mereka, maka 

mereka mau untuk ikut terlibat dalam 

setiap kegiatan pembangunan misalnya 

pembangunan mega wisata yang akhirnya 

mampu mendongkrak perekenomian Desa 

                                                           
1 Gambaran Umum Desa Sukamulya Kecamatan Baregbeg 
Kabupaten Ciamis , 2012. 
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Sukamulya sehingga angka 

pengangguran dapat menurun bahkan 

tidak ada sama sekali karena tenaga kerja 

mampu diserap oleh perusahaan Mega 

Baja dan anak perusahaannya. 

Fenomena yang peneliti temui di 

lapangan memberikan bukti bahwa kedua 

kepala desa tersebut mempergunakan 

kepemimpinan situasional dalam 

menghadapi masyarakatnya yang memiliki 

latar belakang yang beragam.  

Oleh karena itu, berdasarkan 

uraian latar belakang di atas maka peneliti 

merumuskan masalahnya “Bagaimana 

pelaksanaan kepemimpinan situasional 

Kepala Desa di Desa Baregbeg dan Desa 

Sukamulya?” 

Robbins (2008:64) menyatakan 

bahwa kepemimpinan situasional adalah 

“teori kemungkinan yang berfokus pada 

kesiapan para pengikut”.   

Berdasarkan pandangan Robbins 

di atas maka seorang pemimpin  dituntut  

memiliki kemampuan diagnostik yang 

berfokus pada kesiapan para pengikut 

yang tentu saja berbeda satu sama lain. 

Sebagaimana diungkapkan oleh Edgar H. 

Schein (1965:61) mengungkapkan bahwa: 

“The successful manager must be a good 

diagnostician and must value a spirit of 

inquiry”.  

Dari pendapat tersebut di atas 

maka dapat disimpulkan bahwa seorang 

pemimpin yang sukses adalah seseorang 

yang mampu mendiagnosa dengan baik. 

Apabila kemampuan dan motif orang-

orang yang dibawahinya sangat 

bervariasi, maka seorang pemimpin harus 

memiliki kemampuan diagnostik dan 

kepekaan untuk dapat merasakan dan 

menghargai perbedaan-perbedaan 

tersebut. 

Hersey dan Blanchard (2001:173) 

berpendapat, bahwa kepemimpinan 

situasional didasarkan pada saling 

berhubungannya hal-hal berikut, yaitu 

jumlah petunjuk dan pengarahan yang 

diberikan oleh pemimpin, jumlah 

dukungan sosioemosional dan tingkat 

kematangan para pengikut yang 

ditunjukkan dalam melaksanakan tugas 

khusus, fungsi atau tujuan tertentu. 

Dari pernyataan Hersey dan 

Blanchard di atas maka dapat dijelaskan 

bahwa dalam kepemimpinan situasional 

itu didasarkan pada perilaku tugas atau 
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arahan dan petunjuk juga perilaku 

hubungan yang berupa dukungan dari 

pemimpin kepada bawahannya. 

Dalam menentukan perilaku tugas 

atau perilaku hubungan yang diambil 

dalam hubungannya dengan bawahannya, 

maka seorang pemimpin harus 

mempertimbangkan tingkat kematangan 

dari bawahannya yaitu kemampuan 

(ability) dan kemauan (willingness).  

Menurut Hersey dan Blanchard 

(2001:176) mendefinisikan kemampuan 

(ability) sebagai, “Ability is knowledge, 

experience and skill than an invidual or 

group brings to a particular task or 

activity”. 

Komponen dari kemampuan 

ditunjukkan dengan pengetahuan, 

keterampilan dan pengalaman. Masing-

masing didefinisikan sebagai berikut: 

a. Pengetahuan adalah menunjukkan 

pemahaman tentang tugas. 

b. Keterampilan adalah kecakapan dalam 

melakukan tugas. 

c. Pengalaman adalah kemampuan yang 

diperoleh dari melaksanakan tugas. 

Sedangkan kemauan atau 

willingness menurut Hersey dan Blanchard 

(2001:176) adalah “willingness is the 

extent in which an individual or group has 

the confidence, commitment and 

motivation to accomplish a specific task”. 

Adapun komponen dari kemauan 

adalah sebagai berikut: 

a. Kepercayaan diri yang ditunjukkan 

dalam kemampuannya mengerjakan 

suatu pekerjaan. 

b. Komitmen yang ditunjukkan dalam 

melaksanakan suatu pekerjaan. 

c. Motivasi yang ditunjukkan dalam 

semangatnya mengerjakan suatu 

pekerjaan. 

Seorang pemimpin terlebih dahulu 

memperhatikan tingkat kematangan dari 

bawahan yang meliputi kemauan 

(willingness) dan juga kemampuan (ability)  

untuk menganalisis situasi 

kepemimpinannya sehingga bisa 

dihasilkan gaya atau perilaku yang sesuai, 

apakah perilaku tugas yang tinggi atau 

rendah dan juga perilaku hubungan yang 

tinggi atau rendah dalam upayanya 

mempengaruhi bawahan. 

Dari perilaku tugas dan perilaku 

hubungan tersebut, maka lahirlah gaya 

kepemimpinan yang merupakan 
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kombinasi dari keduanya sebagaimana 

dijelaskan Hersey dan Blanchard 

(2001:174) yang intinya dapat dijelaskan 

sebagai berikut: 

1. Telling 

2. Selling 

3. Participating 

4. Delegating 

Adapun penjelasan dari masing-

masing gaya tersebut diatas adalah 

sebagai berikut: 

1. Telling adalah suatu kondisi dimana 

tingkat kematangan bawahan baik itu 

kemampuan ataupun kemauan masih 

dibawah rata-rata sehingga diperlukan 

perilaku tugas yang tinggi dan perilaku 

hubungan yang rendah dari seorang 

pemimpin dalam melakukan 

pendekatan dengan bawahannya. 

Pemimpin dalam telling ini memberikan 

instruksi ataupun arahan mengenai 

apa, bagaimana, kapan, bilamana dan 

untuk apa suatu kegiatan secara 

terperinci dan spesifik sehingga 

bawahan yang tingkat kematangannya 

masih rendah dapat paham dan 

melaksanakan apa yang diperintahkan 

oleh atasannya. 

2. Selling adalah tingkat kematangan 

bawahan mulai memiliki kemauan tapi 

masih rendah dalam kemampuan. 

Dalam gaya ini diperlukan perilaku 

hubungan yang tinggi dari seorang 

pemimpin dengan memberikan 

dukungan sosioemosional karena 

bawahan sudah memiliki kemauan tapi 

juga perilaku tugas yang tinggi karena 

kemampuannya masih rendah 

sehingga arahan dan instruksi dari 

seorang pemimpin masih diperlukan. 

3. Participating adalah dimana bawahan 

sudah memiliki kemampuan untuk 

melaksanakan suatu tugas yang 

dibebankan kepadanya tapi rendah 

dalam kemauan. Hal tersebut 

disebabkan karena kurang 

ketidakyakinan ataupun kepercayaan 

diri sehingga dibutuhkan perilaku 

hubungan yang tinggi dari seorang 

pemimpin dalam bentuk motivasi 

kepada bawahannya. Sedangkan untuk 

perilaku tugas dalam gaya ini kadarnya 

adalah rendah karena bawahan sudah 

memiliki kemampuan sehingga arahan, 

penjelasan ataupun instruksi dari 
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seorang pemimpin dirasakan tidak 

perlu lagi. 

4. Delegating adalah dimana tingkat 

kematangan bawahan sudah cukup 

tinggi dengan ditandai kemauan dan 

kemampuan yang tinggi dalam 

pelaksanaan suatu pekerjaan yang 

dibebankan kepadanya. Dalam gaya ini 

perilaku hubungan dan perilaku tugas 

rendah karena bawahan sudah memiliki 

kemampuan, kemauan, keyakinan dan 

kepercayaan diri dalam melaksanakan 

suatu pekerjaan. Dalam delegating ini, 

seorang pemimpin bertindak sebagai 

pengawas agar pelaksanaan suatu 

pekerjaan tidak menyimpang dari 

tujuan awal yang telah ditentukan. 

Berdasarkan penjelasan di atas, 

maka peneliti dapat menarik suatu 

proposisi sebagi berikut:  

“Pelaksanaan kepemimpinan 

situasional Kepala Desa Baregbeg dan  

Kepala Desa Sukamulya melalui telling, 

selling, participating dan delegating”. 

 

 

 

 

METODE 

Penelitian ini berlokasi di dua desa 

yaitu Desa Baregbeg dan Desa 

Sukamulya Kecamatan Baregbeg 

Kabupaten Ciamis.  

Penelitian ini mempergunakan 

pendekatan kualitatif dengan metode 

deskriptif, karena dalam penelitian ini, 

peneliti berusaha untuk memfokuskan 

pada pengamatan jalannya pelaksanaan 

kepemimpinan situasional yang dilakukan 

oleh Kepala Desa Baregbeg dan Kepala 

Desa Sukamulya. 

Dalam penelitian ini, sumber data 

diperoleh dengan mewawancarai informan 

sebagai pihak-pihak yang berkepentingan 

dan pelaku utama, baik dari aparat 

pemerintahan desa, lembaga-lembaga 

desa maupun masyarakat sebagai pihak 

yang harus diperhatikan oleh seorang 

pemimpin dalam melaksanakan 

kepemimpinannya. Fakta dan data yang 

dibutuhkan meliputi pernyataan 

(statement), kata-kata dan tindakan 

informan yang menggambarkan data dan 

informasi tentang pelaksanaan 

kepemimpinan situasional yang 

dilaksanakan oleh Kepala Desa Baregbeg 
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dan Kepala Desa Sukamulya di 

Kecamatan Baregbeg Kabupaten Ciamis. 

Adapun pengumpulan data yang dilakukan 

dengan menggunakan pendekatan 

kualitatif dimana peneliti sendiri sebagai 

instrumen dalam penelitian.  

Teknik pengumpulan data yang 

digunakan dalam penelitian ini meliputi (1) 

observasi secara langsung ke lokasi 

penelitian dan sekaligus berusaha 

memahami segala peristiwa yang 

berkaitan dengan pelaksanaan 

kepemimpinan situasional melalui telling, 

selling, participating dan delegating yang 

dilaksanakan oleh Kepala Desa Baregbeg 

dan Kepala Desa Sukamulya, Kecamatan 

Baregbeg Kabupaten Ciamis., (2) 

wawancara dimana peneliti bertatap muka 

langsung dengan informan terkait 

pelaksanaan kepemimpinan situasional 

Kepala Desa melalui telling, selling, 

participating dan delegating dan (3) 

dokumentasi dengan penggunaan 

dokumen yang berhubungan langsung 

dengan Kepala Desa dalam hal 

pelaksanaan kepemimpinannya di tengah-

tengah masyarakat ataupun dokumen-

dokumen lain yang memiliki relevansi 

dengan objek penelitian. Karena peneliti 

mempergunakan pendekatan kualitatif 

maka instrumen utama untuk 

mengumpulkan data selama penelitian ini 

adalah peneliti sendiri. 

Selanjutnya data yang telah 

terkumpul baik itu melalui wawancara, 

observasi ataupun studi pustaka adalah 

dianalisis dengan menggunakan model 

analisa interaktif yaitu reduksi data, 

penyajian data dan kesimpulan. 

Untuk menetapkan atau 

menentukan keabsahan data hasil 

penelitian, maka diperlukan pengujian 

data tersebut. Pengujian data dalam 

penelitian ini dilakukan dengan teknik 

triangulasi, yaitu melalui check, re-check 

dan crosscheck terhadap data yang 

diperoleh dari teori, metodologi dan 

persepsi peneliti.  

Triangulasi adalah teknik 

pemeriksaaan keabsahan data dengan 

cara memanfaatkan sesuatu yang lain di 

luar data sebagai pembanding yang dapat 

digunakan untuk memeriksa keabsahan 

data melalui wawancara, observasi dan 

studi dokumentasi. Triangulasi melalui 

sumber digunakan dalam penelitian ini 
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untuk memeriksa keabsahan data dengan 

memanfaatkan sumber (pengamatan, 

wawancara,  perpustakaan dan arsip). 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Desa Baregbeg dan Desa 

Sukamulya adalah 2 dari 9 desa yang ada 

di Kecamatan Baregbeg Kabupaten 

Ciamis. Keduanya memiliki karakteristik 

yang sama dalam hal kondisi tanahnya 

yang merupakan tanah perbukitan dan 

pesawahan. Sedangkan dalam hal luas 

wilayah, Desa Sukamulya memiliki luas 

wilayah yang lebih besar daripada Desa 

Baregbeg yakni dengan luas 1. 119. 354 

Ha dan Desa Baregbeg hanya 285. 785 

Ha. Desa Baregbeg terdiri atas 4 dusun 

yaitu Dusun Desa, Dusun Baregbeg, 

Dusun Ciwalung dan Dusun Ciwahangan. 

Sedangkan Desa Sukamulya terdiri atas 6 

dusun yaitu:Dusun Carianghilir, Dusun 

Carianggirang, Dusun Cikapas, Dusun 

Cikacang, Dusun Rimpakgede, dan Dusun 

Cipedang. 

Dari penjelasan di atas dan 

didukung observasi peneliti ke lapangan 

maka nampak keduanya memiliki potensi 

masing-masing dan disinilah Kepala Desa 

memainkan peranannya dalam 

mengembangkan potensi tersebut. 

Kepala Desa dalam kedudukannya 

sebagai pemimpin di desa memiliki 

tanggung jawab yang besar dan 

memainkan peranan penting terutama 

dalam hal memimpin pemerintahan di 

desanya. Dalam melaksanakan 

kepemimpinannya, Kepala Desa 

Baregbeg dan Kepala Desa Sukamulya 

nampak menerapkan gaya kepemimpinan 

situasional yaitu yang berfokus pada 

masyarakat sebagai pengikut. 

Dari hasil penelitian di lapangan, 

maka dapat dijelaskan bagaimana 

pelaksanaan kepemimpinan situasional 

Kepala Desa melalui telling, selling, 

participating dan delegating berikut ini: 

1. Pelaksanaan Telling dalam 

Kepemimpinan Situasional Kepala 

Desa Baregbeg dan Kepala Desa 

Sukamulya. 

     Berdasarkan hasil wawancara dan 

observasi di lapangan maka diketahui 

bahwa Kepala Desa Baregbeg dan juga 

Desa Sukamulya menurut sebagian 

besar informan dianggap mampu untuk 

memberikan instruksi dan arahan yang 
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jelas kepada  masyarakat yang tingkat 

kemampuan dan kemauannya masih 

kurang.  

     Sehingga dengan adanya instruksi dan 

arahan dari Kepala Desa, masyarakat 

menjadi paham mengenai suatu 

kegiatan yang akan diselenggarakan di 

desanya. Dalam pelaksanaannya 

keduanya juga menghadapi 

permasalahan yang memerlukan 

penyelesaian terutama di Desa 

Baregbeg berkaitan dengan 

masyarakat Perum Galuh. 

     Sedangkan berdasarkan  pantauan di 

Desa Sukamulya, permasalahan 

tampak tidak terlalu kompleks jika 

dibandingkan dengan Desa Baregbeg. 

Desa Sukamulya masyarakatnya masih 

cukup patuh dan tunduk terhadap 

aturan dan perintah dari desa, 

meskipun ada sebagian masyarakat di 

dusun Cariang Hilir menyatakan bahwa 

Kepala Desa kurang bisa mengarahkan 

masyarakatnya. 

     Dari penjelasan di atas, maka dapt 

dijelaskan bahwa desa sebagai ujung 

tombak pemerintahan sangat 

ditentukan oleh kepemimpinan Kepala 

Desanya dalam memimpin masyarakat 

melalui pemberian instruksi dan arahan 

sebagaimana yang dikatakan oleh 

Triwidaryanta (2011:23) dinyatakan 

bahwa “Hitam putihnya desa ini 

tergantung pada lurahnya”.  

     Jadi seorang Kepala Desa itu harus 

bisa memberikan arahan dan instruksi 

yang jelas, tepat dan terarah karena 

keberhasilan suatu desa itu tergantung 

dari pemimpinnya. Tapi sejauh ini 

berdasarkan observasi wawancara dan 

juga dikaitkan dengan teori-teori pada 

bab sebelumnya bahwa Kepala Desa 

Baregbeg dan Kepala Desa Sukamulya 

memiliki kemampuan untuk 

memberikan arahan dan instruksi yang 

dipahami oleh masyarakatnya. 

Sehingga nampak dari kondisi 

keduanya yang merupakan desa yang 

paling maju jika dibandingkan dengan 

desa-desa lainnya yang ada di wilayah 

Kecamatan Baregbeg, Kabupaten 

Ciamis.  

     Hal tersebut tentu saja tidak lepas dari 

peranan seorang Kepala Desa dan 

mendukung pernyataan yang 

diungkapkan oleh Triwidaryanta bahwa 
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hitam atau putihnya desa itu tergantung 

pada lurahnya. Keberhasilan 

pembangunan di Desa Baregbeg dan  

Desa Sukamulya, membuat 

masyarakat merasa percaya dan 

nyaman dengan memilik kembali 

keduanya sebagai Kepala Desa terpilih 

di masing-masing desanya. 

     Berdasarkan penjelasan di atas 

mengenai komunikasi dalam 

pelaksanaan telling kepemimpinan 

situasional bahwa Kepala Desa 

Baregbeg dan Kepala Desa Sukamulya 

sama-sama melaksanakan komunikasi 

yang bersifat satu arah karena dalam 

telling ini diperlukan perilaku tugas 

yang tinggi sedangkan perilaku 

hubungan rendah maka dibutuhkan 

penjelasan yang lebih dari Kepala Desa 

untuk membuat masyarakat lebih 

mengerti sehingga komunikasi diantara 

mereka hanya berlangsung searah, 

masyarakat hanya sebagai penerima 

tanpa diberikan kesempatan untuk 

melakukan dialog. 

     Kedua Kepala Desa nampak kompak 

dengan memilih pengajian sebagai 

saluran atau  media dalam memberikan 

juga mensosialisasikan instruksi dan 

arahan yang berkaitan dengan suatu 

program atau kegiatan yang 

dilaksanakan dalam pembangunan di 

masing-masing desanya. Dipilihnya 

pengajian sebagai media atau saluran 

dalam mengkomunikasikan setiap 

program ataupun kegiatan 

pembangunan karena masih kuatnya 

nilai-nilai keagamaan di dalam 

masyarakat terutama di Desa 

Sukamulya yang 100 persen beragama 

Islam. 

     Selain melalui kegiatan pengajian juga 

tidak jarang Kepala Desa langsung 

memberikan penjelasan kepada 

masyarakat ataupun menjelaskan 

kepada perangkat desa khususnya 

Kepala Dusun sebagai kepanjangan 

tangan dari Kepala Desa yang 

selanjutnya menyampaikan instruksi 

dan arahan tersebut kepada 

masyarakat. Hal tersebut juga didukung  

oleh hasil pengamatan di lapangan 

dimana para perangkat desa mengikuti 

kegiatan rapat mingguan di kantor desa 

dan memperoleh informasi mengenai 

suatu arahan dan instruksi yang 
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berkaitan dengan program 

pembangunan yang selanjutnya 

mereka keliling ataupun dibantu oleh 

RT/RW untuk menyampaikan kembali 

kepada masyarakat. 

2. Pelaksanaan Selling dalam 

Kepemimpinan Situasional Kepala 

Desa Baregbeg dan Kepala Desa 

Sukamulya. 

     Berdasarkan hasil penelitian di kedua 

desa tersebut, keduanya telah 

melaksanakan selling ini dengan baik 

tidak hanya dalam pemberian arahan 

atau petunjuk saja melainkan juga 

berupa dukungan untuk masyarakatnya 

yang sudah memiliki kemauan untuk 

ikut terlibat aktif dalam setiap program 

atau kegiatan pembangunan.  

     Namun dalam  pelaksanannya Kepala 

Desa Sukamulya memiliki kelebihan 

jika yaitu dalam pemberian dukungan 

kegiatan keagamaan, pendidikan dan 

juga kesehatan. Kepala Desa 

Sukamulya tidak hanya memberikan 

arahan dan petunjuk saja dalam bidang 

kegiatan keagamaan misalnya dalam 

program tarawih keliling, Maulud 

keliling, pengajian bulanan tapi Beliau 

selalu tampil paling depan dengan 

menghadirinya sebagai salah satu 

bentuk dukungannya kepada kegiatan 

tersebut. Dalam bidang pendidikan 

adalah dukungannya terhadap Sekolah 

Luar Biasa (SLB) dan pembangunan 

gedung sekolah buat SLB yang 

berdasarkan hasil observasi pada bulan 

Desember 2013 sudah dilakukan 

pembangunan dengan dana swadaya 

dari masyarakat.  

     Kemudian dalam hal komunikasi 

dengan adanya pelatihan atau 

pembinaan diketahui bahwa Kepala 

Desa Baregbeg lebih unggul dalam 

memberikan pembinaan dan pelatihan 

guna meningkatkan kemampuan 

masyarakatnya yang masih rendah tapi 

sudah memiliki keamuan untuk ikut 

dalam setiap kegiatan atau program 

pembangunan di desanya. Hal ini 

nampak dari banyaknya kegiatan 

pembinaan atau pelatihan yang 

diadakan di Desa Baregbeg jika 

dibandingkan dengan Desa Sukamulya. 

     Pelatihan atau pembinaan itu sendiri 

sebagaimana yang diungkapkan oleh 

Samsudin (2006:110) bahwa pelatihan 
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merupakan bagian dari pendidikan.  

Oleh karena itu pelatihan itu sangat 

penting karena merupakan bagian dari 

pendidikan guna meningkatkan 

kemampuan dan keterampilan 

masyarakatnya. Dengan pendidikan 

melalui pelatihan maka akan 

memberikan perubahan pada 

masyarakat dengan naiknya tingkat 

kematangan mereka. 

     Maka dari itu selain adanya dukungan 

yang diberikan oleh Kepala Desa 

sebagai seorang pemimpin karena 

masyarakat sudah memiliki keinginan 

atau kemauan untuk ikut terlibat dalam 

suatu kegiatan pembangunan, 

pelatihan juga diperlukan untuk 

meningkatkan kemampuannya yang 

masih rendah. 

3. Pelaksanaan Participating dalam 

Kepemimpinan Situasional Kepala 

Desa Baregbeg dan Kepala Desa 

Sukamulya. 

     Berdasarkan hasil wawancara dan 

observasi yang dijelaskan di atas 

bahwa Kepala Desa Sukamulya 

memiliki keunggulan dibandingkan 

dengan Kepala Desa Baregbeg karena 

bisa memotivasi masyarakatnya untuk 

lebih terlibat dalam setiap kegiatan 

pembangunan, terutama memotivasi 

masyarakat yang sudah memiliki 

kemampuan tapi rendah kemauannya. 

Hal ini nampak dari motivasi yang 

diberikan Kepala Desa kepada para 

pemuda, tokoh agama maupun 

masyarakat pada umumnya terutama 

memberikan motivasi melalui kegiatan 

keagamaan. Selain itu termotivasinya 

para pengusaha untuk ikut membangun 

desa asal mereka sehingga kini Desa 

Sukamulya menjelma menjadi desa 

yang cukup maju.  

     Sedangkan di Desa Baregbeg yang 

memiliki kelebihan dalam berbagai 

fasilitas, Kepala Desa dianggap kurang 

bisa memotivasi 100 persen 

masyarakatnya karena ada 

permasalahan dengan masyarakat 

Perum Galuh yang membutuhkan titik 

temu sehingga dapat diselesaikan 

mengingat kondisi masyarakatnya 

sudah memiliki kemampuan yang tinggi 

tapi kemauannya rendah untuk ikut 

dalam program atau kegiatan 

pembangunan di desanya.  
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    Apabila Kepala Desa mampu 

memberikan motivasi yang lebih 

dengan rajin mengunjungi masyarakat 

Perum Galuh sesuai dengan waktu 

luang yang dimilikinya karena hampir 

keseluruhan masyarakatnya adalah 

pekerja maka dapat memberikan rasa 

puas bagi masyarakat Perum Galuh 

karena merasa ada kepedulian dari 

Desa Baregbeg srhingga mereka 

akhirnya termotivasi dan mau untuk ikut 

serta dalam setiap kegiatan atau 

program pembangunan.  

     Di dalam  melibatkan masyarakat, 

berdasarkan penjelasan sebelumnya 

baik itu dari hasil wawancara maupun 

hasil observasi peneliti selama di 

lapangan, maka Kepala Desa 

Baregbeg dan Sukamulya keduanya 

dianggap cukup melibatkan masyarakat 

dalam berbagai kegiatan, pengambilan 

keputusan. Kepala Desa juga bisa 

menjalin kerjasama dengan masyarakat 

atau tokoh masyarakat dan melibatkan 

mereka melalui rapat ataupun 

pertemuan yang bersifat kekeluargaan. 

     Kepala Desa sudah memahami arti 

pentingnya keterlibatan atau 

keikutsertaan masyarakat dalam setiap 

kegiatan pembangunan karena 

memegang peranan penting dalam 

keberhasilan tujuan pembangunan 

yang telah ditetapkan. 

    Dalam pelaksanaanya Kepala Desa 

Sukamulya kembali menunjukkan 

kelebihannya karena mampu untuk 

melibatkan para pengusaha yang 

tegabung dalam Replika sehingga 

dengan keterlibatan mereka sangat 

membantu dalam pembangunan Desa 

Sukamulya khususnya dalam dana.  

     Sedangkan Kepala Desa Baregbeg 

belum mampu untuk melibatkan para 

pengusaha yang ada di desanya 

ataupun masyarakat Perum Galuh yang 

memiliki tingkat kemampuan sudah 

tinggi tapi masih rendah dalam 

kemauan, padahal kalau saja Kepala 

Desa mampu untuk memotivasi mereka 

maka akan mendatangkan banyak 

keuntungan kepada desa, mengingat 

banyaknya para pejabat yang 

memegang posisi penting dalam 

pemerintahan Kabupaten Ciamis yang 

tinggal di Perum Galuh. Karena dengan 

memotivasi mereka maka dapat 
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mempermudah turunnya aliran dana 

guna membantu pembangunan di Desa 

Baregbeg. 

     Dalam hal memfasilitasi pelaksanaan 

pembangunan di desanya, khususnya 

dalam mengatasi terbatasnya dana , 

maka kembali Kepala Desa Sukamulya 

lebih unggul karena mampu menarik 

partisipasi dalam bentuk materi dari 

para pengusaha yang tergabung dalam 

Replika dan juga dapat menarik 

partisipasi dari masyarakat dalam 

bentuk swadaya yang sangat 

dibutuhkan untuk memperoleh dana 

PNPM dari pemerintah, bahkan dapat 

dikatakan bahwa swadaya masyarakat 

di Desa Sukamulya itu 100 persen yang 

berarti masyarakat Desa Sukamulya 

telah menyadari arti penting dari 

swadaya tersebut. 

     Sedangkan angka partisipasi Desa 

Baregbeg hanya 75 persen karena 

mengalami masalah dengan 

masyarakat Perum Galuh di Dusun 

Baregbeg sehingga jangankan untuk 

menarik swadaya masyarakat untuk 

menarik iuran desa ataupun 

pembayaran PBB saja masih 

mengalami kesulitan. Hal tersebut 

disebabkan karena hampir semua 

masyarakat Perum Galuh adalah 

pekerja sehingga mereka tidak memiliki 

waktu luang di siang hari jadi 

diperlukan pendekatan yang lebih 

dengan memperhatikan faktor waktu 

yang dimiliki mereka. Sehingga 

dibutuhkan pengorbanan dari 

perangkat desa maupun Kepala Desa 

untuk mengunjungi mereka ketika 

sepulang mereka beraktifitas ataupun 

ketika libur.  

4. Pelaksanaan Delegating dalam 

Kepemimpinan Situasional Kepala 

Desa Baregbeg dan Kepala Desa 

Sukamulya. 

     Berdasarkan penjelasan hasil 

penelitian di lapangan di atas maka 

dapat dijelaskan  bahwa delegating 

dalam kepemimpinan situasional yang 

dilaksanakan di Desa Sukamulya lebih 

unggul dalam pelaksanaannya. Hal ini 

nampak dari Kepala Desa Sukamulya 

cukup memberikan kebebasan dan 

tanggungjawab juga ruang gerak yang 

luas bagi  pengusaha asal Sukamulya 

yang telah berhasil yang tergabung 
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dalam Replika untuk lebih berperan 

dalam setiap pelaksanaan 

pembangunan di Desa Sukamulya. 

Sebagaimana dapat dilihat dari adanya  

pembangunan tempat wisata, sirkuit 

motorcross maupun pembangunan 

jalan tembus Alinayin yang semuanya 

itu berasal dari mereka dananya. Selain 

itu juga nampak dari perbaikan jalan 

ataupun pembangunan batas jalan dan 

penembokan tebing yang dilakukan 

Replika kerjasama dengan Desa 

Sukamulya.  

     Sedangkan untuk Kepala Desa 

Baregbeg meskipun cukup memberikan 

kebebasan tapi kurang bisa dalam 

membina hubungan baik dengan  

pihak-pihak yang memiliki kemampuan 

untuk melaksanakan wewenang yang 

berkaitan dengan kegiatan 

pembangunan, sebagaimana halnya 

yang  terjadi di Perum Galuh dimana 

kondisi masyarakatnya cukup tinggi 

tingkat kematangannya baik itu 

kemampuan maupun kemauannya 

yang sangat sayang tidak dapat 

dimanfaatkan dengan baik oleh pihak 

pemerintah Desa Baregbeg.  

     Dari hasil wawancara dengan  informan 

dan juga observasi yang dilakukan oleh  

peneliti ketika melakukan  penelitian di 

lapangan,  maka dapat dijelaskan 

bahwa Kepala Desa Baregbeg dan juga 

Desa Sukamulya cukup baik dalam hal 

pengawasan dan tanggung jawab 

terhadap semua pekerjaan yang 

didelegasikan atau dipercayakan  

kepada masyarakat, perangkat desa,  

pengusaha ataupun pihak lainnya.  

    Selama ini belum ada kendala yang 

berarti meskipun untuk Desa 

Sukamulya berdasarkan hasil observasi 

ada permasalahan dalam hal 

pembangunan  sirkuit di tanah kontrak 

dan juga pembangunan jalan sehingga 

ada tim dari DPRD dan DPR yang 

datang untuk melihat kondisinya secara 

langsung tapi permasalahan inipun 

pada akhirnya  dapat diatasi dengan 

baik. Kepala desa tetap melaksanakan 

tanggung jawabnya dengan baik 

meskipun telah memberikan 

kepercayaan sepenuhnya kepada 

masyarakat akan tetapi tetap peranan 

sebagai pengawas tetap diperlukan 

agar pelaksanaan pekerjaan dapat 
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berjalan sebagaimana mestinya sesuai 

dengan rencana yang telah ditentukan.  

     Begitu pula halnya tanggung jawab dan 

pengawasan Kepala Desa Baregbeg 

dalam pekerjaan yang didelegasikan 

kepada pihak lain. Bahkan dalam suatu 

kegiatan atau program yang 

dilaksanakan tanpa adanya koordinasi 

dengan desa, seperti yang 

dilaksanakan oleh masyarakat Perum 

Galuh yang ketika perencanaan 

ataupun pelaksanaannya tidak 

melibatkan desa, tetapi ketika ada 

acara serah terima dari pemerintah di 

atasnya, tetap pemerintah Desa 

Baregbeg harus bertanggungjawab. 

Kepala Desa Baregbeg cukup berbesar 

hati dan memiliki tanggungjawab yang 

baik, permasalahannya hanyalah 

kurang harmonisnya hubungan diantara 

kedua belah pihak yaitu pemerintah 

desa dan masyarakat Perum Galuh.  

     Apabila Kepala Desa Baregbeg mampu 

untuk mendukung, memotivasi, 

melibatkan dan memberikan 

kepercayaan kepada masyarakat 

Perum Galuh, niscaya memberikan 

masukan yang berarti bagi 

pelaksanaan pembangunan di Desa 

Baregbeg mengingat kebanyak 

masyarakat Perum Galuh adalah para 

pejabat yang memegang jabatan 

penting dalam pemerintahan 

Kabupaten Ciamis.  

       Desa Sukamulya memiliki pengusaha 

yang memiliki dana dan hubungan 

dengan pemerintahan Kabupaten, 

begitu pula dengan Desa Baregbeg 

memiliki Perum Galuh sebagai asset 

yang cukup berharga dan dapat 

mendukung pelaksanaan 

pembangunan di Desa Baregbeg. 

Dari penjelasan di atas maka dapat 

diketahui bahwa kepemimpinan 

situasional dari Hersey dan Blanchard  ini 

merupakan pedoman bagi peneliti dalam 

melaksanakan penelitian di lapangan agar 

lebih fokus terhadap permasalahan yang 

ingin diteliti. Tapi berdasarkan hasil 

pengamatan dan wawancara di lapangan, 

maka selain telling, selling, participating 

dan delegating, Kepala Desa Baregbeg 

dan Kepala Desa Sukamulya memiliki 

cara atau gaya sendiri dalam 

melaksanakan kepemimpinannya. Gaya 

atau cara mereka yang lain selain dari 
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telling, selling, participating dan delegating 

adalah dengan memperhatikan nilai-nilai 

keagamaan yang hidup di masyarakat 

terutama di Desa Sukamulya yang 100 

persen penduduknya adalah beragama 

Islam dengan melakukan pendekatan 

melalui kegiatan keagamaan. Selain itu 

juga dengan memperhatikan faktor 

ketersediaan waktu dari masyarakat 

sebagai bawahan sebagaimana yang 

dilakukan oleh Kepala Desa Sukamulya 

dengan mengikuti hobi dari para 

pengusaha ataupun waktu dari 

masyarakat. Kedua gaya tersebut juga 

merupakan penemuan konsep baru dari 

hasil penelitian di lapangan yang 

dilakukan oleh peneliti. 

 

SIMPULAN DAN SARAN 

Dalam melaksanakan telling, 

Kepala Desa Baregbeg dan Kepala Desa 

Sukamulya memberikan arahan dan 

instruksi yang cukup dipahami dan melalui 

komunikasi yang bersifat satu arah yaitu 

pengajian. Selanjutnya dalam 

melaksanakan selling, Kepala Desa 

Baregbeg dan Kepala Desa Sukamulya 

memberikan dukungan terhadap 

masyarakat. Komunikasi mulai bersifat 

dua arah dengan adanya pelatihan atau 

pembinaan sebagai upaya meningkatkan 

kemampuan masyarakat. Dalam 

melaksanakan participating, Kepala Desa 

Baregbeg dan Kepala Desa Sukamulya 

memberikan motivasi kepada 

masyarakatnya, melibatkan mereka dalam 

pengambilan keputusan juga memfasilitasi 

masyarakatnya. Kemudian yang terakhir 

dalam delegating, Kepala Desa Baregbeg 

dan Kepala Desa Sukamulya memberikan 

kepercayaan kepada masyarakat atau 

bawahannya dalam pelaksanaan suatu 

program atau kegiatan dimana Kepala 

Desa hanya bertugas mengawasi jalannya 

pelaksanaan pekerjaan tersebut. 

Hasil penelitian dan pembahasan 

dalam penelitian ini menemukan sebuah 

konsep baru, yaitu konsep waktu yang 

tepat dalam melakukan pendekatan 

dengan masyarakatnya yakni dengan 

mempertimbangkan kesediaan waktu dari 

masyarakat untuk menerima kebijakan 

pemimpinnya dan juga nilai-nilai 

keagamaan yang melekat dalam 

masyarakat. Berdasarkan konsep tersebut 

peneliti mengemukakan bahwa Kepala 
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Desa Baregbeg dan Sukamulya bisa lebih 

berhasil dalam melaksanakan 

kepemimpinannya melalui telling, selling, 

participating dan delegating yang 

dilaksanakan dengan mempertimbangkan 

waktu dan juga nilai-nilai keagamaan 

dalam melakukan pendekatan kepada 

masyarakatnya. 

Adapun saran dari penelitian ini 

bahwa keberhasilan pelaksanaan 

kepemimpinan situasional melalui telling, 

selling, participating dan delegating perlu 

ditindak lanjuti dengan memberikan 

arahan dan instruksi yang jelas, 

memberikan dukungan  dan juga pelatihan 

disesuaikan dengan kebutuhan 

masyarakat sehingga masyarakat sebagai 

bawahan termotivasi dan pada akhirnya 

memiliki kemampuan dan kemauan yang 

tinggi sehingga dapat melaksanakan suatu 

pekerjaan yang dilimpahkan kepada 

mereka.  
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